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Tag mig med Tine Basse Fisker Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog giver en introduktion til temaet 'social
udvikling' i den styrkede pædagogiske læreplan. Den behandler de centrale begreber deltagelse og

medindflydelse, empati og legens betydning for social læring og kommer ligeledes ind på evaluering. Alt
sammen med gode eksempler på, hvordan det kan se ud i praksis.

Bogen er en del af læreplansserien, der relaterer sig direkte til den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018.
Serien består af en række udgivelser, som alle giver konkrete bud på, hvordan arbejdet med læreplanen på
bedste vis kan understøtte børns trivsel, læring, udvikling og dannelse og derved forbedre kvaliteten af det

enkelte dagtilbud herunder dagplejen.

Udgivelserne dykker ned i læreplanens seks temaer og centrale emner som forældresamarbejde, planlægning,
evaluering samt den vigtige leg. Serien henvender sig til pædagogisk personale i dagtilbud herunder
dagplejen og er tænkt som en håndsrækning til det konkrete pædagogiske arbejde med den styrkede

pædagogiske læreplan.

 

Forlaget skriver: Denne bog giver en introduktion til temaet 'social
udvikling' i den styrkede pædagogiske læreplan. Den behandler de
centrale begreber deltagelse og medindflydelse, empati og legens
betydning for social læring og kommer ligeledes ind på evaluering.
Alt sammen med gode eksempler på, hvordan det kan se ud i praksis.

Bogen er en del af læreplansserien, der relaterer sig direkte til den
styrkede pædagogiske læreplan fra 2018. Serien består af en række
udgivelser, som alle giver konkrete bud på, hvordan arbejdet med
læreplanen på bedste vis kan understøtte børns trivsel, læring,

udvikling og dannelse og derved forbedre kvaliteten af det enkelte
dagtilbud herunder dagplejen.

Udgivelserne dykker ned i læreplanens seks temaer og centrale
emner som forældresamarbejde, planlægning, evaluering samt den

vigtige leg. Serien henvender sig til pædagogisk personale i
dagtilbud herunder dagplejen og er tænkt som en håndsrækning til
det konkrete pædagogiske arbejde med den styrkede pædagogiske

læreplan.
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